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Počas života sme vystavení rôznym 
situáciám, riešime všakovaké prob-
lémy, prekonávame neľahké prekáž-
ky a niekedy je to skutočne ťažké.

Keď som v mladosti nastúpila do 
môjho prvého zamestnania a občas 
si zúfala, jedna moja staršia kolegyňa 
mi vždy hovorila: „Dievča, keď nejde 
o život, nejde o nič.“ Až časom som 
pochopila, akú pravdu v sebe ukrýva 
táto jednoduchá myšlienka. Človek si 
prejde v živote mnohými skúškami a 
keď je dostatočne vnímavý, nadobudne 
vďaka vlastným skúsenostiam mnoho 
užitočných poznatkov, ktoré mu môžu 
tú tŕnistú cestu životom predsa len 
trošku uľahčiť. Vďaka tým svojim by 
som dnes ja mojej mladšej kolegyni po-
radila asi toto:

• neboj sa povedať nie bez toho, aby si 
sa cítila previnilo a hľadala stovky vy-
svetlení či ospravedlnení, 
• človek nie je neomylný a máš právo 
urobiť chybu bez toho, aby si sa musela 
za každú cenu obhajovať, 
• nemusíš vždy vedieť všetko a nemu-
síš sa báť to priznať, je normálne, že 
ešte veľa vecí nedokážeš či nepoznáš, 
• nedbaj toľko na to, čo si o tebe myslia 

iní ľudia, žiješ predsa svoj život, a tak to 
je v poriadku, 
• snaž sa zmeniť veci, ktoré ťa robia ne-
šťastnou, 
• viac načúvaj sebe samej, spoznávaj 
vlastné potreby, hodnoty a očakávania 
a konaj v súlade s tým, ako to cítiš, 
• uč sa odpúšťať, pretože spolu s od-
pustením sa kamsi vytratia aj tvoje 
negatívne emócie a bude sa ti dýchať 
oveľa ľahšie, 
• neporovnávaj sa s inými, každý z nás 
je jedinečný, má iné nastavenie, iné da-
nosti, iné tempo, iné priority, iné potre-
by a ak sa to niekomu nepáči, je to jeho 
problém, nie tvoj,
• ak na teba niekedy doľahne deň 
„frfľoš“, snaž sa spomenúť si na všetko, 
za čo si životu vďačná, 
• to, ako to s tvojim životom dopadne, 
záleží v konečnom dô-
sledku od toho, ako ho 
ty sama uchopíš, 
• každý deň aspoň 
na chvíľu vystúp z 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a 
dopraj si sladké 
ničnerobenie.

Čo je dôležité

» Renáta Kopáčová, redaktorka

BRATISLAVA

TRNAVA - OC STAVMAT  | PRAHA - PARK 
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»KUPIM STARU MOTORKU 
ZNACKY ČZ/PIONIER/STA-
DION/SIMSON/BABETA AJ 
POKAZENE SOM ZBERATEL 
PONUKNITE 0915215406

»Predam 2 izb byt v PK sidl 
JUH 0904272263

»Prenajmem v centre PK 
polozariadený 1 izb. byt, 
cena 410 eur vrátane ener-
gií. tel. 0949 423 600

»Vezmem do prenájmu 
vinohrad v Svätom Jure. 
0904464665

»Predám kukuricu, cena 
dohodou. tel. 0907241857
»Predám jatočné ošípané 
a odstavčatá, predám nos-
ničky. Tel. 0905835768
»Kúpim 100 kg brava s do-
vozom. 0904 022 725

»Kupim ludove kroje 
0902708047

»Dám zadarmo do prená-
jmu obrábaný vinohrad v 
Pezinku (Grefty). Odroda 
rizling rýnsky, rozloha 
2600 m2, 0944 683 060.

Uplynulo 35 rokov, čo tíško 
zaspala Helenka Belicová 
zo Slovenského Grobu. Tí 
čo ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. Nikdy 
nezabudnú tri dcéry s ro-
dinami.

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

SPOMIENKY

Chcete si podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare: RP medzera PK 
medzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu
Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie in-
zerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje 
váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s 
DPH za každých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefun-
guje u operátora O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, 
pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľu-
bovoľných iných našich novinách, PK 
zameňte za skratku novín, ktorú nájde-
te na druhej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje 
ELET, s.r.o.
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické 
a hybridné pohony, spôsobilosť 
v elektrotechnike

2684 K bezpečnostné systémy 
v doprave a priemysle
údržba, opravy a diagnostiku bezpečnostných 
systémov v doprave 
a automobilovom priemysle, spôsobilosť 
v elektrotechnike.  n  o v i n  k  a    

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky 
dopravy
kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

2466 H 02 mechanik opravár - stroje 
a zariadenia, zameraný na nadstavby 
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové 
vozidlá), opravárenskú techniku, špeciálne 
vozidlá novinka

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika 
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika  karosérií 
a rámov vozidiel 
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

3766 H lodník - obsluha plavidiel       

2381 Q 00 strojárstvo 
3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  -  DUÁL 18 +, titul DiS    

3 - ročné štúdium ukončené výučným 
listom možnosťou pokračovať  
v nadstavbovom štúdiu:
 
2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel   n  o v i n  k  a 

3757 L dopravná prevádzka 
 
2-ročné štúdium ukončené maturitou 

3776 K 
01 mechanik lietadiel1-mechanika 
02 mechanik lietadiel - avionika , špecifické 
zameranie na opravy a pilotáž malých lietadiel 
a dronov.  n  o v i n  k  a    

3778 K technik informačných a telekomu-
nikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle  

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením  

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo 
a logistiku.  n  o v i n  k  a    

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

POMATURITNÉ ODBORY

• odborná prax v SDV (systém duálneho vzdelávania alebo na zmluvných 
 pracoviskách autorizovaných servisov
• finančné zabezpečenie žiaka

web: www.sosdba.sk

e - mail: sekretariat@sosdba.sk

telefón:

mobil:

+421 243 191 852 

+421 905 812 277

Srdečne Vás pozývame na 
„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

dňa 15. 02. 2023 (10,00 – 15,00 h) !!! 
Prípadná osobná prehliadka školy a konzultácia možná kedykoľvek 

po telefonickom dohovore.
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE

CENA 
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Bratislavská 79
Predajňa Pezinok:

Po-Pia.: 7.00 - 18:00
Sobota: 8.00 - 13:00 033 / 6422 064

Viac než len šróbiky ! ...

Nakupuj aj cez E-SHOP
ento.sk

ento.sk
E-SHOP

Bratislavská 79/ento.zeleziarstvo

.com

... široký sortiment železiarskeho tovaru
nájdete v našich predajniach aj na našom e-shope
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HĽADÁTE ĽUDÍ? 
inzerujte v rubrike ZAMESTNANIE

0905 593 810

Iulius Caesar, ktorý je mnohým zná-
my ako významný rímsky vojvodca a 
politik, si počas svojho života získal aj 
povesť vynikajúceho rečníka a autora 
prozaických diel. Ako spisovateľ je v sú-
časnosti spájaný predovšetkým s radou 
diel žánru commentarii, teda zápiskov 
z vojenských ťažení. Z nich sa docho-
vali iba Zápisky o občianskej vojne či 
najznámejšie Caesarovo dielo Zápisky 
o vojne v Galii. Práve druhé menované 
uchovávajú v historickej knižnici Zápa-
doslovenského múzea v Trnave.

„Zápisky dodnes patria pre svoju 
jednoduchú a ľahko zrozumiteľnú for-
mu k literatúre využívanej pri výučbe 
latinčiny. V diele je totiž použitých iba 
asi 1 300 slov. Caesar detailne popísal 
osem rokov bitiek a vojnových výprav, 
v ktorých jeho vojsko zdecimovalo 
galské kmene. Okrem toho zazname-
nal množstvo postrehov týkajúcich sa 
životných pomerov a zvykov Galov, 
Germánov a Britanov,“ popisuje Milan 
Ševčík, kurátor historickej knižnice 
Západoslovenského múzea v Trnave 
a dodáva, že kniha bola vytlačená vo 
švajčiarskom Bazileji v roku 1563. „Ob-

sahuje nádherné drevorezové mapy 
Galie, teda Francúzska a Iberského 
polostrova a tiež ilustrácie vojnových 
výjavov,“ uzatvára Milan Ševčík.

Gaius Iulius Caesar (100 pred n. l. 
- 44 pred n. l.), významný rímsky voj-
vodca a politik zohral významnú úlohu 
v prechode rímskeho štátu od republi-
ky k cisárstvu.

Caesarove Zápisky o vojne 
v Galii nájdete v Trnave

» ren
zdroj foto: ZSM v Trnave
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Bytové jádra, domy, byty,
priečky, obklady, dlažby,

stierky, vymaľovky,
voda, elektroinštalácie,

kúrenie

REKONŠTRUKCIE
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Kontakt: +421 902 044 444, cervenka@rssr.sk    

s

REVÍZNEHO TECHNIKA
PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

Plat: 1500 - 2500 EUR
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0915 280 199
rescue.sk.mr@gmail.com

RESCUE SK MR, s.r.o.

KURZY PRVEJ
POMOCI

pre firmy, školy, ...
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Tel:0905 267 750 Pezinok
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Prijmeme pracovníkov SBS 
 v Pezinku

Mzda od 4,69 €/hod. brutto

0948 116 981    corado@corado.sk
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Svoju najbližšiu predajňu OBI

nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

NAJŽIADANEJŠIE 
PRODUKTY MESIACA
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VÝKUP
MINCÍ
VÝKUP
MINCÍ

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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